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У статто здтснено аналгз засовов залучення трудових ресурсов для 
водбудови важкоХ промисловосто УкраХни. 3 ’ясовано, що добровольному 
виозду в сходно районы краХни перешкоджали незадовшьт умови утримання 
на мобшзацтних пунктах та невирошетсть побутових проблем у  мгсцях 
проживания трудового контингенту.
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У М1ру звшьнення Украши вщ нацистських окупантгв радянська влада 
констатувала, практично повне руйнування важко! промисловосп краши, 
яка потребувала докоршного вгдновлення. Шмц! добре розумши, що пщ- 
приемства визволених репош в УРСР становили важливий резерв для 
змщнення ВПК СРСР, зростання його виробничих потужностей, а отже, для 
безперервного збшынення масштаб1в поставок ташав, артелершсько- 
стршецького озброення, лггаюв 1 боеприпаав наступаючш Червонш армп. 
Аби не допустити цього, шмщ ш д час вщступу руйнували все, що тшьки 
могли, вдаючись до тактики «випалено! землх». В результат! чого, на ру'ши 
було перетворено 16150 промислових щдприемств, 164 доменш  та марте- 
швсью печ1, 135 прокатних сташв. Тшьки в Донбас! було виведено з ладу 
882 шахти з р1ЧНОю продуктивш стю понад 115 млн т вуплля на рпс, 
зруйновано 54 рудники в Криворхзькому залгзорудному басейш, вс1 рудники 
Шкопольського марганцевого басейну. Висаджено в повпря електростанцп, 
шляхопроводи, водогони1.

Зхткнувшись з такими проблемами, радянське керхвництво уж е в ходх 
в1Йни взялося активно вщновлювати промисловий потенщал республши. 
Спещально з ш ею метою Держплан СРСР, мищев1 партшш 1 господарсыа 
органи ш д кер1вництвом Державного Ком1тету Оборони (дало —  ДКО) 
розробили вщповщн! плани, зп дн о  з якими прюритетним вважалося В1Д- 

новлення виробництва на о б ’екгах важко! ш дустрп, вщродження паливно!', 
енергетично! та металургшно! бази Украши. Однак величезш  масштаби 
вщбудовних робгг потребували вцщовщно! кшькосп робочо! сили, особливо 
спещалхспв (у  крапп лишилося близько 17% кадрових р обш и ш в ). Саме з 
цим якраз 1 були проблеми. Упродовж военного протистояння загинув 
кожний п’ятий украшець. До Ш меччини насильно вивезли близько 2,4 млн
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чол., а загалом за час окупацй населения республш и скоротилося на 
13614 тис. чол.2 Намагаючись вирш ити дану проблему, уряд вдався до 
масштабного залучення робочо! сили практично з ушх репош в краши, 
причому, трудова мобш1зац1я не завжди мала добровтьний характер.

Мета дано! публшацп —  розкрити ргзш методи м обш зацд роб!тник!в на 
вщбудову важно! промисловосп, а також з ’ясувати основш проблеми, з якими 
!м довелося зшснутися на виробництв1 й у  матер!ально-побутовш сфер!.

Проблема м обш зац п  робочо! сили на вщновлення економ1ки Украши 
тривалий час залишалася поза увагою в1тчизняних юториюв. Лише остан- 
шм часом з ’явилася низка наукових розвщок з щ е! проблематики, в яких 
дослодники висвплюють р 1зн1 суперечлив1 аспекти водбудови важно! про
м исловосп. Серед них слщ насамперед назвати публш ацй М. Лободи, 
Л. Хойнацько!, О. Потильчака, О. Будько, В. Левикша3. Разом з там, вони 
повшстю не розкривають такий аспект проблеми, як методи м обш зацп та 
соцгальш проблеми м обш зованих робогш ш в на шдприемствах.

Забезпечення необхщ но! кш ькосн робочо! сили для пром исловосп  
покладалося на Комогет з обл1ку й розподш у робочо! сили при РНК СРСР 
та обласш  вшськкомати. Наргвш з цим водбувався оргашзований набгр 
р обп ш ш в  безпосередньо подприемствами, а також поповнення його доб- 
ровольцями з р1зних труп населения: жш ок-домогосподарок, пенсюнергв,
ШВаЛ1Д1В В1ЙНИ, П1ДЛ1ТК1В.

Засоби залучення на водбудовч! робота були р1зш —  добровш ьш , на 
догов1рних засадах (використовувався в основному в сшьськш мю цевосп), 
примусов!. За даними, наведеними у працг М. Коваля, вже на першому еташ 
водбудови на транспорт 1 в промисловость було м обш зовано у  р1зний СПОС16  

близько мшьйона чоловш в 1 ж 1нок, переважно з числа селян4.
На початковому еташ м обш зацп радянськш влад1 вдалося завдяки вдало 

проведенш пропагандистськш кампанп мобш зувати певну кшыасть робгг- 
ник1в на добровольных засадах. Велику допомогу в цьому !й надали проф- 
спшки 1 комсомол. Саме комсомольська молодь, часто керуючись патрю- 
тичними почуттями, добровольно вод’!здила в промислов1 репони. Причому 
проводи, як правило, з аптацш них мотивгв, проводилися в урочистш  
обстановщ  з концертами в театрах, митингами, т е л я  чбго в оформлених 
вщповщним чином вагонах з квотами, пропагандистськими плакатами !хала 
молодь з ру!н подшмати промисловкть краши5.

У п м  уже з осеш  1943 р. мгсцеве парпйне кер1вництво повщомляло, про 
неможливють виконання мобш зацш них замовлень для промисловосп через 
небажання населения 1хати в промислов! репони краши. Одшею з причин 
тако! ситуацй стала погана оргашзашя. Завербован! робогники практично 
завжди з!штовхувалися з нестерпними побутовими умовами в пунктах для 
водправки, про що поводом ляли в сво!х листах родним. Через вщсутшсть
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можливост1 вчасно оргашзувати транспорт для вщправки пращвншав до  
пункпв призначення, о с т а н т  тижнями, а то й мюяцями, жили в бараках, 
чекаючи дня вщТ'зду.

Про оргашзацшш проблеми неодноразово повщомлялося в централью  
партшш орган!. Так, уповноважекий наркомату буд1вництва в м. Краматорськ 
Б. Муттер 17 жовтня 1943 р. писав на адресу секретаря ЦК КП(б)У Д. Корот- 
ченка, що вш не мае необхщного транспорту, ф ш анав для проведения 
вербування робттниюв 1 перевезення мобш зованих з Харювсько! 1 Сумсько! 
областей. Чиновник також вказував на велику в!ропдшсть ускладнень пщ час 
перевезень робгтшшв зал1зницьб. В довщш про стан длинно с п  робочо'! сили 
на шахтах Донбасу за 1943 р. також наводяться аналопчш факти, окр1м того, 
зазначаеться, що часто з боку окремих райком1в партп спостерйаеться без
душие ставлення до завербованих людей. 1х направляють тш к и  разом з 
валгзами та речовими мешками до залхзничних станций на вщстань у 100— 
150 км. Таю випадки мали мюце в Цюрупинському, Голопристанському 1 
Скадовському районах Микола!всько! облает!7. Заступник секретаря ЦК 
КП(б)У Горобець у лилш 1944 р. над1слав телеграму на адресу начальника 
пересування вхйськ львхвсько'! дороги, в як1й наголошував, що тривале пере- 
бування мобшхзованих на зб1рному пункт! в Сташславському облвоенкомат! 
(тут з червня перебувало 200 чол.) дезоргашзуе роботу «вербування», викликае 
витрати продукггв харчування, виданих робш ш кам на дорогу. Таким чином, 
все це викликае небажаш наслщки для подальшо! кампанп8.

Важкими були матер!ально-побутов1 умови роб1тник1в важко!' промис- 
ловост1. Працюючи в таких умовах та отримуючи за не! низьку платню, 
робгтники навгть не були забезпечеш  з боку держави елементарними побу- 
товими зручностями та належним житлом, що значно п1дривало 1х мораль- 
ний та ф1зичний стан, негативно вщбиваючись на ефективностг роботи.

Як правило, мобш !зован1 трудов! ресурси вимуш еш  були тулитися в 
землянках, ш двалах, перебудованих сараях та хнших не придатних для 
проживания примщ еннях. У кращому раз1 величезн! цегляш казарми, що 
збереглися з початку ХХ-го столптя, перетворювали на гуртожитки. В свою  
чергу новозбудован! бараки часто-густо на окрем1 прим1щення та юмнати не 
дшилися. В них з метою економй площ 1 влаштовувалися тшьки нари, 1нод! 
в два яруси. В землянках та наметах практично не було побутових зруч- 
ностей, тому виконання господарських робЦ  (приготування 1Ж1, прання, 
прибирания) надзвичайно ускладнювалося. 3 цього приводу Л. Хойнацька 
цшком влучно зазначае, що в таких умовах побут роб1тник1в начебто був 
сконцентрований на спальному м ю щ — л1жку, лежаку, розкладушщ. Сидячи 
на Л1жку, щи, читали, виконували господарськх справи9.

Практично вщразу т е л я  прибуття трудових контингент1в перед адмйпст- 
рац^ями та фабрично-заводськими 1 мюцевими ком!тетами (ФЗМК) пщпри-
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емств постали проблемы житла, створення елементарних умов побуту й 
оргашзацГ! вщпочинку, як1 так 1 не були вирпнеш. Розумточи це, парпйне 
кер1вництво на мюцях неодноразово сигналгзувало в «центр» про немож- 
ливють налагодження нормальних побутових умов прибуваючим м о б ш -  
зованим робпникам, що викликало серед останш х значне незадоволення 
таким станом речей 1 призводило до дезертирства.

3 ЦЬОГО приводу в ДОВЩЦ1 «Про використання МОЛОДЫХ роб1ТНИК1В у 
вугшьнш промисловоеп Сталшсько! (Донецько!) 1 Ворошиловградськш 
областях» за березень 1944 р. зазначаеться: «Самовшьне вибуття робггншав 
з пщприемств вугшьно! промисловоеп Донбасу, комбшапв «Сталшвугшля» 
1 «Ворошиловградвуплля» набуло масового характеру 1 збшьшуеться з 
прибуттям новых робпниюв. Так, наприклад, якщо на 1 лютого 1944 р. з 
прибулих робггаиюв у комбшат «Сталшвугшля» в кшькосп 49547  
дезертирувало 1913 чол., або 3,9% вщ загально!' кшькост1, то вже на 
1 березня 1944 р. 13 прибулих на комбинат —  53585 чол., дезертирувало 
3000 чол., або 5,6% вщ загально!' кшькость Ще прш е становище по 
комбшату «Ворошиловградвугшля». Якщо на 1 лютого 1944 р. з прибулих 
на комбшат 33389 чол. дезертирувало 5294 чол., або 15,5%, то вже на 
1 березня з 36699 чол. дезертирувало 7133 чол., або 19,4% »10.

У документ! наголошувалося, що основною причиною такого незадовшь- 
ного стану на пщприемствах вугшьно! пром исловоеп стала вщсутшсть 
мшгмальних матергально-побутових умов для робггниюв. Тшьки в «Сталш- 
вуг1лл1» гуртожитками були забезпечен1 77,8% робН нию в, 1НШ1 розм1- 
щувалися на приватных квартирах, селах 1 хуторах, у  «Ворошиловград- 
вугзлл!» цей показник складав 39,7%п. У  примоденнях скр1зь спостершалася 
антисанитария, в1дсутн1сть стол)в, стшьщв, тумбочок та 1ншого найнеоб- 
хщшшого 1нвентарю, а той, що був у наявносп, —  пошкоджений. Робггники 
зазначено! галуз1 навгть наполовину не були забезпечеш  постшьною  
бш изною, через вщсутшсть мила люди не могли помитися по 2 -3  мюящ12.

Така ситуащя спостершалася в бщ ьшосп гуртожитюв пщприемств важко! 
промисловоеп, хоча зп дн о з нормами держшепекцн гуртожитки мали бути 
забезпечен! л1жками, або тапчанами, постш ьною бш изною  (матрацами, 
подушками, ковдрами, простирадлами), а також меблями, вшалками, сто
лами, етшьцями чи лавками. Примщ ення повиннг бути забезпечен1 сушил
ками для одягу, а також кухнями для приготування !жх, з уехм необххдним 
посудом. Прибулх робггники перед поселениям мали пройти через санггар- 
ний пункт, а IX одяг через дезкамери, пхеля чого проводилось заселения13. 
Однак на практищ цг вимоги не виконувалися.

Загалом на 10 лютого 1944 р. з мобЫ зованих 79159 робггниюв для 
Донецького басейна, дезертирувало 9651 чоловж, що складало 12,1% вщ 
загально! кшькосп. Завщувач вгддглу вугшьно! промисловоеп ЦК КП(б)У
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Бережний в свош доводцо на ом’я секретаря ЦК КП(б)У Д. Коротченка писав, 
що причина такого стану речей ховаеться знову ж у  «важких побутових  
умовах, в яко потрапляють мобшозовано роботники. При водводування 
гуртожитку шахта 4/5 «Нштовка», 1 в розмово з роботниками мною виявлено 
наступне: через водсутность мила роботники не вмиваються по 2 -2 ,5  мосяцо, 
вугшля не подвозиться, в гуртожитках немае води, светла, водер, —  зазна- 
чалося в документо. ■—  Роботники сплять на голих дош ках, постш ьних 
комплектов немае. Прання болизни не оргаш зоване о роботники вимушено 
спати в тому одязц в якому працюють. У  одально на цой шахто брудно, 
недостатньо посадкових мосць, зарплата затримуеться по 2 -2 ,5  мюяцо, 
присутно факта масових обрахувань лю дей. Такий ж е стан о на шахтах 
Хацапетовского шахтоуправлшня тресту «О рдженш дзевугш ля»14.

Подобна ситуацоя спостерогалася практично на кожному промисловому 
подприемство. Належне забезпечення побутових умов роботников, на окре- 
мих подприемствах швидше було виключенням оз правил, анож аксоомою. 
Зрозумоло, що в умовах водбудови, коли зруйновану вщент промисловость 
доводилося водбудовувати практично з «нуля», держава не завжди могла 
забезпечити всом необходним роботников, власне, на це були о б ’ективно 
причини (дефщ ит робочоо сотой, зруйновано комунально-господарсыа уста
нови, потреба фронту в войськовой техш щ , водсутность будовельних мате- 
роалов), що вимагали якнайшвоедшого вирошення. Принаймно на законодав- 
чому ровно радянське керовництво намагалося ох вирошити, ухвалюючи 
водповодно постанови (ДКО «Про створення житлового будовництва», РНК 
СРСР «Про заходи щ одо водбудови ондиводуального житлового ф онду у  
визволених районах та посиленооя ондиводуального житлового будовництва 
у  мостах о роботничих селищах СРСР»), однак все складалося по-оншому.

На мосцях партойне керовництво в особо керовников трестов о шахт не 
завжди виконувало покладено на них обов ’язки через водсутность водпо- 
водного будовельного реманенту та часу. Однак, поряд з  цим мало мосце 
о безводповодальне ставлення до  своох обов’язков.

Налриклад, начальник Украонського Республоканського управлоння 
Мшостерства трудових ресурсов Ф. Горенков в одной зо сво'о'х доводок писав, 
що згодно переворки 71 подприемства в 10 областях Украони за 1943-1947 рр. 
було виявлено ряд фактов злочинно-недбалого ставлення до побутових 
потреб роботников. Встановлено, що окремо керовники прибулих працовнопсов 
з училищ о школ ФЗО використовують не за фахом, на розних роботах, а 
також самоуправно, всупереч оснуючим законам, знижують ом розряди  
встановлено квалофокованими випускними комосоями15.

Болючим питаошям, серед нагальних проблем, що вимагали першочер- 
гового вирошення, залишалося нормальне харчування та постачання продо
вольства державними установами. Секретаро обкомов постойно сигналозу-
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вали в центр про неможливхсть вчасно, а головне, повш стю забезпечити  
робшшкгв пщприемств необхщними промисловими 1 продуктовими това
рами власними силами.

Секретар Полтавського обкому КП (б)У  В. Марков у грудш 1943 р. 
доповщ ав Хрущову наступне: «М и позбавлеш  будь-яко! мож ливосп не 
тшьки якогось часткового постачання робггш ш в продтоварами, а навггь не 
маемо можливосп в окремих випадках надавати допом огу особливо потре- 
буючим робпникам 1 партшно-радянським пращвникам»16.

Згщно з вимогами, харчування р о б т п т а в  мало вщбуватися тричг на день, 
але в бш ьш осп випадюв щ норми не виконувалися. 1нколи вдавалося нала- 
годити тшьки дворазове харчування та ще й погано! якосн. Таким було 
харчування в тр есп  «Ворош иловбуд», причому меню  складалося лише з 
першо! страви. В щальш заводу «Червоний Профштерн» мюта Дшпропет- 
ровськ харчування взагалг було одноразовим, а робкники 1 випускники 
профучилищ п1дприемств Дрогобицько! област1: (УСВР-4, Обл1гпром, дро- 
гобицький завод №  1) готували соб 1 1жу в гуртожитках, купуючи продукта 
на мкцевих ринках, оскшьки, щалень там взагалг не було17.

На тих шдприемствах, де 1дальн1 працювали, нередко бракувало столо
вого приладдя (виделок, ложок, тарелок), не вистачало посадкових М1сць, 
роб1тники 1НОД1 вистоювали в чергах понад годину. В бш ы посп  випадкгв 
працююч1 не забезпечувалися гарячими стравами.

Так, на шахтах комбшату «Сталгнвугшля» Д1яло 208 щалень на 
16015 м1сць, що забезпечувало робНниюв харчуванням на 70%, на шахтах 
комбшату «Ворошиловградвугтлля» цей показник становив 48,2%. Трохи 
кращою була ситуащя 13 постачанням по продуктовим карткам робхтниюв, 
на даних шдприемствах. М ’ясом 1 рибою  працюючий персонал був забез- 
печений на 81%, хл1бом та жирами —  на 100%, цукром 1 кондитерськими 
виробами —  на 82%, крупами —  на 72% 18.

Щ е одш ею  проблемою , з якою довелося з1штовхнутися партгйному 
кер1вництву, була корупцш в лавах мюцевих уповноважених з мобщ1зацй та 
на мобййзацш них пунктах робочо! сили. Вщ повщ ш  тенденцп спосте- 
р 1галися в багатьох областях Укра'ши. У груднг 1943 р. уиовноважений  
нарокомвугшля СРСРI. Пугач повщомляв завщувача вупльного вщцшу ЦК 
КП(б)У С. Бережного про таю випадки. Вш  зокрема, зазначав, що хабар- 
ництво процвгтало в Харювськш 1 Полтавськ1й областях. Наприклад, 
уповноважений з м обш зац п  Зачепилгвського району Харювсько! обласН  
Ф. Поляков повертав додому за хабар1 мобш1зованих на робота в Донбас. 
Д о таких засоб1в особистого збагачення вдавалися уповноважений К. Бах- 
мет (Старов1рський район), Я. Мирошниченко (Красноградський район). 
У  Лубнах Полтавсько! обл. уповноважений Зшченко (працював помгчником 
начальника тресту «Первомайськвугшля») за хабар! звшьняв вщ вщправки
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на вщ будову промисловостх друж ин колишнхх полш ейських 1 перекла- 
дачхв19.

Хабарники брали все —  вщ грош ей до самогону 1 сушених яблук. Той 
же Поляков, запрошуючи людей з повхстками для вщправки на роботу до  
себе додому, брав «данину» у виглядх самогону, курей, сушених яблук, олй 
тощо. Аби не бути запхдозреним у  протиправних дхях, вш вщправляв 
м обш зован их на збхрний пункт до  Краматорська, а звщти вщпускав по 
домхвхсах20.

Як бачимо, в пхслявоеннш Украхнх в бхлы посп випадкхв не вдавалося 
забезпечити мобш 1зованих робхтникхв мхнхмальними побутовими умовами, 
що призводило до  поширення дезертирства й вщмови добровольно ххати на 
вщбудову важкох промисловостх. Завщувач вщцхлу вупльнох промисловостх 
ЦК КП (б)У Бережний у  жовтнх 1943 р. повщомляв Коротченку, що упро- 
довж останн1х тижнтв темпи м обш зац й  робйнию в вугшьно'1 промисловосп  
Д онбасу вкрай знизилися, а в ряд1 райош в Черн1пвсько1, Запор1зько1 1 
Сумсько! областей ця робота практично призупинилася21. Для боротьби з 
дезертирством у кра!ш знову активно запрацював указ 1941 р. про «дезер- 
тир1в з виробництва». Згщно з ним робггники, яю самовшьно залишили сво! 
П1дприемства, П1длягали ув’язненню термином В1Д 3 до 8 роюв. Як наслщок, 
за липень-серпень 1944 р. до крим1нально1 вщповщальност) було притяг- 
нено понад 30 тис. втгкач1в22.

У так1й ситуацп прац1вники вугшьно\‘ промисловост1 побоювалися, що 
мобйпзацш ш  заходи, особливо в захщ них регионах краши, можуть бути 
згрваш через розповсюдження серед населения о б ’ективних вщомостей про 
важю умови життя та прац1 на новому мю щ . Активно в такому дискре- 
дитацш ному напрямку в Галичин! працювали украшськ1 повстанц1. Для 
запобггання таким явищам, влада подключала органи держбезпеки. Саме 
вони повинно були виявляти у  населения пунктах Захщно! Украши тих, хто 
гальмував цей процес, 1 намагатися знищ ити Ух, створивши тим самим  
передумови для споюйного оргнабору людей. Контроль за ходом мобйпзащУ 
покладався на обкоми партГх.

В одн1й з численних постанов ЦК КП(б)У, що стосувалися ДрогобицькоУ 
обласп, з цього приводу зазначалося: «Зобов’язати бюро обкому КП(б)У  
перев1рити стан оргнабору в обласп , придшивши особливу увагу селам, 
враженими украУнсько-шмецькими нащоналютами. Розчистити щ села вщ 
бандитських елемент1в, створивши тим самим передумови для проведения 
мобшхзацй на основх полхтично-масовох роботи, нх в якому разх не допус- 
каючи примусового вербування, вживаючи найсуворхших заходов до поруш- 
никхв радянсысих законов»23.

Однак, незважаючи на заклики не вдаватися до примусовох мобшхзацй, 
М1сцевх органи влади з метою виконання планов набору робочох сили нерщко
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застосовували Ух. Наприклад, в селах Добромильського 1 Рудкхвського 
райошв ДрогобицькоУ облаеп за вказгвкою представника обкому КП(б)У в 
червш 1946 р. було оргашзовано облаву-мобш защ ю  сшьського населения 
за участю пращвниюв М ВС, бшщв винищувальних загошв 1 уповноважених 
райкомхв К П (б)У  ЗамУсть оргнабору за принципами добровшьнос'п та 
укладання 1ндивщуальних договор1в «вербувальниками» було здш снено  
озброеш  нальоти на церкви пщ час богослужшня, стршянину по втУкачам, 
обхУд будинк1в, захоплення та арешт Ухшх мешканщв. Серед них були хвор1, 
Унвалщи, б а гатод тй  жгнки, яких пщ конвоем автоматникУв вщправляли в 
райцентри, тримали в арештантських прим1щеннях г не випускали зв1дти 
аж до посадки на погзди24.

Факти проведения насильницько'1 мобш зацп в цьому репон1 пщтвердила 
також перев1ряюча ком1с1я вщ ЦК КП(б)У. У з в т  зокрема констатувалося: 
«Перевгркою встановлено, щ о в Дрогобицьк1Й област1 при проведенн! 
орган1зованого набору робочо! сили для промисловостз 1 транспорту, замють 
посилення пол1тично-масово1 1 пояснювально! робота серед населения 1 на 
основ1 цього, вербувата людей на виробництво без примусу, притримуючись 
принципу добровшьност1, парт1Йн! 1 радянськ1 орган1зац11 стали на шлях 
насильного набору робочо! сили»25.

Часто радянська влада влаштовувала в прямому сенс1 облави на сшьську 
молодь, з метою вщправки гх до шкш ФЗН. Шдповщш дй мали м1сце в селах 
Сташславсько!, СумськоУ, Кшвсько! та шших областей Украши. Аби убез- 
печити себе вщ цього, молодь при появ] партгйних «вербувальник1в» Т1кала 
з дом 1вок, переховувалася у родичгв та друз1в, чинила втечг безпосередньо 
гад час транспортування до мюць навчання, одним словом, застосовувала 
практично весь свш арсенал ухиляння вщ мобш 1зацй, набутий за час1в 
н1мецько1 окупацн, коли п примусово вщправляли на робота до Шмеччини. 
Наприклад, в еш елош , в1дправленому 31 станцн Прилуки Черн1пвсько1 
обласН 16 грудня 1943 р., з 1018 чол. прибули на станщю Авдаково всього 
854 р о б т ш к и , шш1 втекли в дорозц 31 110 робН нию в, вщправлених 31 
станцй Зерново СумськоУ облает! в грудш 1943 р., просл1дувало через Харюв 
всього 90, з наступноУ партп в 47 чол., вщправленоУ зв1дси до Харкова, 
прибуло 32 мол1зованих26.

Намагаючись зменшити дезертирство мобш1зованих 13 С1льськоУ м1сце- 
вост1, партшне кер1вництво з другоУ половини 1944 р. поновило залучення 
робочоУ сили з колгосшв на догов!рних засадах. Раднарком УРСР епшьно з 
наркоматом вугшьноУ промисловост1 розробив заходи щ одо укладання 
договор1в мхж вугшьними шахтами та колгоспами. Згщно з домовленостями 
кер1вництво колгосп1в зобов’язувалося направляти на роботу в Донбас по 1 -  
2 колгоспники терм1ном вщ 6 мюящв до одного року без права вщкликання. 
У свою чергу вугшьш треста забезпечували Ух заробпною  платнею, житлом,
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постшьною бхлизною, спецодяхом, продовольчим та промисловим поста- 
чанням. Розподхл робочох сили мав вщбуватися в день прибуття до  мхсця 
призначення трупами з  одного села чи району, а оформления на роботу —  
протягом доби  шсля розмхщення в гуртожитках27.

Значну роль у  вхдродженнх важкох промисловостх вдаграли засоби з 
ревакуацй робхтш ш в й 1ТП зх сххдних регюнхв СРСР, а також часткова 
демобш зацхя за спецхальним наказом ДКО робхтникхв шахтарських профе- 
сш  з лав Червонох армп. Наприклад, вхдповхдно до  постанови ДКО вхд 
26 жовтня 1943 р. «Про першочерговх заходи щ одо вхдновлення вугхльно'х 
промисловостх Донецького басейну» народним комюар1атом оборони з 
Д1ЮЧ01 армп були вщправлеш 600 ш женерно-техш чних працхвникхв, як1 
рашше працювали у  вугшьнш пром исловосп28. Механизм, за яким вщбува- 
лося вццсликання, був досить простим. Промислов1 пщприемства вщправ- 
ляли запита 31 списками потр1бних роб1тник1в у  наркомат оборони СРСР, 
який 1 проводив розшук спещал1СТ1в по вшськових частинах за допомогою  
польово'х попгги. Таким чином, в Д онбас у  кв1тш 1943 р. прибуло 90 демо- 
бшгзованих вшськовослужбовщв, яю рашше керували шахтарськими колек- 
тивами або займали хнженерно-технхчн! посади на шахтах х трестах29.

Помхтну роль у вирхшеннх кадровох проблеми вхдхграли заходи партхйного 
керхвництва на звхльнення всхх вш ськовозобов’язаних, якх працювали на 
вхдбудовх, вщ мобшхзацп в армхю, включаючи призовникхв 1922-1926  рр. 
народження та випускникхв ФЗН х ремхсничих училищ. Активно викорис- 
товувалися на вхдбудовних роботах х вшськовозобов’язанх старшого вхку (до  
40 роив). Так, у  IV кварталх 1943 р. наркомат оборони мав мобхлхзувата хз 
звхльнених регхонхв крах'ни х передати наркомвугхллю 50 тис. вхйськово- 
зобов’язаних старшого поколхння. Однак, зпщно з повхдомленням генерал- 
майора Чернишова завдання виконати не вдалося через вхдсутнхсть необ- 
ххдно'х холькостх людей. В розпорядженнх вхйськового вхдомства перебувало 
лише 29561 чол., хз яких для вупльно'х промисловостх мобшхзували 
17894 чол., (а хсрхм данох галузх потрхбно було мобш зувати робочу силу х в 
хншх)30. Аби покращита ситуацхю, завхддхлом вугхльнох промисловостх Бур
мистров навхть пропонував ДКО збхльшити призивний вхк для робхт в 
промисловостх до  55 рокхв, а також про дозвхл мобхлхзувата нестройових  
вхком понад 30 рокхв31.

Власне, це стало однхею з причин того, що д о  вщбудовних та екс- 
плуатацхйних робхт активно стали залучати вхйськовополонених та хнтер- 
нованих нхмцхв, х так званий спецконтингент, тобто осхб, якх служили  
нхмецькш владх (власхвцхв, полщахв, старост) та вхйськовослужбовцхв Чер- 
вонох армп, якх повернулися з полону. За даними Л. Суюсанова тхльки на 
шахтах Донецькох областх працювало близько 70 тис. чоловш вхйськово
полонених та хнтернованих шмщ в, спецконтингенту та переселенщ в з
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Польшг1 2 3. Загалом на червень 1945 р. в УкраТш налгчувалося 494 500  
вшськовополонених, задхяних на в1дбудов1 важкоУ' промисловосп33.

Д о використання зазначених категорш робхтниюв партшне кер1вництво 
змушене було вдатися саме через катастроф1чний брак робочих рук, що 
виявився вщразу т е л я  звшьнення украшських територш вщ птлер1вських 
загарбютов. Сл1д зазначити, що даний контангент був надзвичайно деш е
вою робочою силою.

В якостл висновку, необхщ но наголосити, що для в1дбудови важкоУ 
промисловост1 тод1шня влада використовувала вс1 можлив1 засоби м обь  
лгзацн. Д о лав мобш зованих потрапляли р1зш категорн населения: вщ селян 
до шмецьких вш ськовополонених. Ч ерез непродуману кампанию «вер- 
бування», м обш зоваш  часто змушеш  буди упродовж тривалого часу 
перебувати в незадовш ьних побутових умовах у пунктах пересилки та 
безпосередньо на мюцях призначення. Примусовий характер трудових 
м обш зацш , а також невирш еш сть багатьох матер1ально-побутових питань 
спричинили негативне ставлення значноУ частини населения до  цих 
кампанш, прагнення уникнути вивезення на роботу у  схщ ш  областх рес- 
публ1ки, втеч1, що набули масового характеру. Водночас мобйпзацш ш  
заходи уряду дозволили, в основному, розв’язати проблему трудових ре
сурсов для вщродження важкоУ хндустрй-, що мало доленосне значения для 
краУни, знекровленоУ вшною, й створило передумови для н поступального 
розвитку у повоенний перюд.
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В статье осуществлен анализ средств привлечения трудовых ресурсов 
для восстановления тяжелой промышленности Украины. Установлено, 
что добровольному выезду в восточные районы страны препятствовали 
неудовлетворительные условия содержания на мобилизационных пунктах 
и неразрешенность бытовых проблем в местах проживания трудового 
контингента.

Ключевые слова: мобилизация, восстановление, трудовые ресурсы, 
тяжелая промышленность.

1п хке агйс1е 1ке апа1уз1з о /  теапз о /  еп§а§т§ о /  1аЬоиг гезоигсез /о г  
гепем/а1 о /  кеауу тйизХгу о /  Цкгате 13 допе. I I 13 зе11ка( 1ке ипзаНз/асХогу 
1егтз о/таШепапсе оп тоЬШгайоп роШз апд дотезйс ргоЫетз т 1кер1асез 
о /  гезШепсе о /  1аЪоиг сопНп§еп( ктдегед хоЫпХагИу дерагШге (о 1ке еаз1 
сИзХгШз о /  соигйгу.

Кеун>огйз: тоЫНгаИоп, гепе\ха1, 1аЪоиг гезоигсез, кеаху тдизХгу.


